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Chińska perspektywa na AUKUS. 

Implikacje dla Europy 

 

15 września br. Waszyngton, Londyn i Canberra ogłosiły powstanie AUKUS – nowego 

trójstronnego formatu mającego na celu intensyfikację szeroko pojętej współpracy na 

rzecz bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku. Chociaż AUKUS nie jest oficjalnie 

wymierzony w Chiny, kształt współpracy trójstronnej w ramach tego formatu 

sugeruje, że równoważenie rosnących wpływów Pekinu jest jego głównym celem. 

Inicjatywa ta w długoterminowej perspektywie może znacząco zmienić architekturę 

bezpieczeństwa w regionie na niekorzyść Chin, głównie dzięki umożliwieniu Australii 

produkcji okrętów podwodnych o napędzie atomowym przy wsparciu 

technologicznym USA i Wielkiej Brytanii.  

Dla Pekinu AUKUS jest jednoznacznym sygnałem o strategicznym wyborze Australii, 

która po wielu latach bliskiej współpracy gospodarczej z Pekinem zdecydowała się 

opowiedzieć po stronie Stanów Zjednoczonych w zaostrzającej się rywalizacji chińsko-

amerykańskiej. Oficjalne stanowisko Chin wobec nowego formatu zakłada, że AUKUS 

będzie katalizatorem wyścigu zbrojeń w regionie, który doprowadzi do proliferacji 

nuklearnej i w efekcie do znaczącego zaburzenia równowagi sił na Indo-Pacyfiku.  

Z perspektywy anglosaskiej AUKUS jest odpowiedzią na chiński ekspansjonizm na 

Morzu Południowochińskim, natomiast dla Pekinu inicjatywa ta wpisuje się w narrację 

o tym, że państwa zachodnie ze Stanami Zjednoczonymi na czele starają się 
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ograniczać rozwój Chin jako najważniejszego gracza na Indo-Pacyfiku. Powstanie 

AUKUS rozszerza dotychczasową pulę inicjatyw o podobnych charakterze (np. Quad 

czy Sojusz Pięciorga Oczu), które rząd w Pekinie ocenia jako zagrożenie.  

Z perspektywy Europy jednym z pośrednich skutków AUKUS będzie wzmocnienie 

dążeń Francji do realizacji idei strategicznej autonomii UE, promowanej przez 

prezydenta Emmanuela Macrona. Nowy pakt bezpieczeństwa to dla Paryża nie tylko 

utrata wielomiliardowego kontraktu, ale również czynnik zwiększający nieufność 

wobec Waszyngtonu i de facto utrudniający transatlantyckie zbliżenie na poziomie 

unijnym. Chiny będą starały się wykorzystywać napięcia w relacjach Francji z USA, aby 

promować własną interpretację „strategicznej autonomii”, tzn. wizję przyszłości 

Europy oddalającej się od bliskiej współpracy z USA, a tym samym stanowiącej 

mniejsze zagrożenie dla globalnej pozycji Chin. Stąd też wszelkie głosy sceptycznie 

nastawione do tego typu polityki są uważane w Pekinie za niepożądane,  

w szczególności ze strony państw europejskich posiadających bliskie stosunki z USA,  

w tym w wymiarze bezpieczeństwa (jak np. Polska czy kraje bałtyckie). Dla Warszawy 

może to oznaczać zwiększoną potrzebę mocniejszego artykułowania własnego 

stanowiska w UE, m.in. w kontekście europejskiej polityki bezpieczeństwa i sytuacji na 

wschodniej flance NATO. 

 

15 września br. Australia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone ogłosiły powstanie AUKUS 

– nowej inicjatywy mającej na celu intensyfikację szeroko pojętej współpracy trójstronnej 

na rzecz bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku1. Zapowiedź ta odbiła się szerokim 

echem zarówno w Europie (m.in. ze względu na związane z AUKUS zerwanie przez 

Australię kontraktu na współpracę z Francją przy produkcji 12 okrętów podwodnych  

o wartości 66 miliardów USD2), jak i w Azji. Chociaż AUKUS nie został oficjalnie 

sformułowany jako inicjatywa wymierzona w Chiny, kształt współpracy trójstronnej (m.in. 

na rzecz wielokrotnie podkreślanej w jej kontekście koncepcji „wolnego i otwartego Indo-

Pacyfiku”) pośrednio wskazuje, że równoważenie rosnących chińskich wpływów w regionie 

jest jednym z jej głównych celów. Format ten ma potencjał, aby znacząco zmienić 

architekturę bezpieczeństwa w regionie, m.in. pozwalając Australii na produkcję okrętów 
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podwodnych o napędzie atomowym przy wsparciu technologicznym USA i Wielkiej 

Brytanii. W długoterminowej perspektywie, jeśli zapisy umowy wejdą w życie, AUKUS 

może przynajmniej częściowo ograniczyć chińską ekspansję na Pacyfiku. Nie dziwi więc, że 

format spotkał się z ostrą krytyką ze strony rządu w Pekinie.  

 

Pekin ocenia AUKUS. Oficjalne głosy 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie AUKUS minister spraw zagranicznych ChRL Wang Yi oskarżył 

Stany Zjednoczone, Australię i Wielką Brytanię o tworzenie „anglosaskiej kliki”3. Oficjalne 

stanowisko ChRL opiera się na trzech założeniach dotyczących wpływu porozumienia na 

sytuację w regionie Indo-Pacyfiku. Po pierwsze, dla Pekinu AUKUS odzwierciedla rzekomą 

„zimnowojenną mentalność” Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, która ma stanowić 

zagrożenie dla równowagi w regionie. Po drugie, Chiny postrzegają AUKUS jako 

katalizator wyścigu zbrojeń i przejaw „podwójnych standardów” USA. Po trzecie, Pekin 

obawia się, że AUKUS doprowadzi do proliferacji nuklearnej w regionie ze względu na 

planowane wykorzystanie energii jądrowej do zasilania australijskich okrętów 

podwodnych, które mają powstać w ramach inicjatywy. Obawy takie wzbudza głównie 

fakt, że technologia, która ma zostać użyta do produkcji paliwa dla okrętów opiera się na 

wykorzystaniu wysoko wzbogaconego uranu, który potencjalnie mógłby zostać użyty 

przez Canberrę do produkcji broni atomowej. Australia jest sygnatariuszem traktatu  

z Rarotonga4, czyli układu ustanawiającego strefę wolną od broni nuklearnej na 

południowym Pacyfiku i odrzuca chińskie oskarżenia.  

Rzecznik prasowy chińskiego MSZ Zhao Lijian określił AUKUS jako „strzał w stopę”  

i format wykluczający wiele państw regionu, a więc niezgodny z zasadą inkluzyjności 

oficjalnie głoszoną przez rząd w Pekinie5. Ambasador ChRL w USA Qin Gang skomentował 

informację o powstaniu nowego formatu słowami, że „o sprawach bezpieczeństwa na 

Indo-Pacyfiku powinny decydować wspólnie państwa regionu, a nie Anglosasi”6. 

Jednocześnie chińskie media partyjno-państwowe zaatakowały AUKUS jako zagrożenie 

nie tylko dla Chin, ale także dla całego Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-
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Wschodniej (ASEAN) i regionu Indo-Pacyfiku7. Artykuł wstępny z „Dziennika Ludowego”, 

najważniejszej gazety podległej Komunistycznej Partii Chin (KPCh), porównał inicjatywę 

do „puszki Pandory”, której otwarcie poskutkuje w długiej perspektywie 

rozprzestrzenianiem się broni jądrowej w regionie8. Również chińscy badawcze  

z czołowych ośrodków skrytykowali AUKUS, wskazując m.in. na to, że we Francji 

inicjatywa ta została odebrana jako „cios w plecy” ze strony administracji Bidena9.  

W ocenie chińskich naukowców z Uniwersytetu Tsinghua ostatnie decyzje Waszyngtonu 

oddalają Stany Zjednoczone od europejskich sojuszników i są dowodem na brak 

efektywnej komunikacji strategicznej, co w efekcie ma poskutkować stopniowym 

oddalaniem się Europy od USA i „naturalnym” zbliżeniem UE i Chin (głównie dzięki 

zacieśnianiu relacji gospodarczych z Francją i Niemcami a ChRL)10.  

Dla rządu w Pekinie AUKUS wpisuje się w narrację o tym, że państwa zachodnie ze 

Stanami Zjednoczonymi na czele starają się ograniczać rozwój i ekspansję Chin w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie. Działania, które Pekin postrzega jako wyraz suwerennej 

polityki i ochronę własnych interesów (np. rozbudowę sztucznych wysp na Morzu 

Południowochińskim czy postępującą militaryzację akwenu), dla większości państw  

w regionie Indo-Pacyfiku są przejawem chińskiego ekspansjonizmu i zagrożeniem 

bezpieczeństwa. W tym kontekście AUKUS staje się dla Chin kolejnym narzędziem 

wywierania nacisku i dowodem na trwałą zmianę kursu polityki Canberry wobec Pekinu.  

W ostatnich latach australijskie podejście do współpracy z ChRL uległo diametralnej 

zmianie z powodu m.in. wojny handlowej rozpoczętej przez rząd w Pekinie, kiedy 

Canberra zarządzała niezależnego śledztwa w sprawie pochodzenia pandemii COVID-19. 

Według ministra skarbu Australii tylko w okresie od czerwca 2020 r. do czerwca br. wartość 

australijskiego eksportu do Chin zmalała o 5,4 miliarda USD11. Wcześniej Australia 

rozwijała politykę zaangażowania, zacieśniając stosunki polityczne, gospodarcze  

i międzyludzkie z ChRL. Kraj ten stał się szybko najważniejszym partnerem handlowym 

Australii. Canberra starała się równoważyć relacje z jednej strony współpracując z USA  

w wymiarze bezpieczeństwa, ale stawiając na Pekin w wymiarze gospodarczym. Jednakże 

ocena zagrożenia płynącego ze strony szybko zbrojących się Chin uległa 

przewartościowaniu, kiedy pomimo wieloletnich zapewnień o przyjaznych stosunkach  

i bliskich więzi gospodarczych Pekin nie zawahał się ukarać Canberry na polu handlu już  
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w momencie pojawienia się relatywnie niewielkich napięć dyplomatycznych12. Z tej 

perspektywy Pekin odczytuje AUKUS jako jednoznaczne opowiedzenie się Australii po 

stronie Stanów Zjednoczonych, co w długoterminowej perspektywie może przełożyć się 

na realizację wspólnych celów Canberry i Waszyngtonu, w tym w zakresie równoważenia 

rosnącej potęgi Chin na Indo-Pacyfiku13. Co więcej, powstanie AUKUS rozszerza 

dotychczasową pulę inicjatyw o podobnych charakterze (np. Quad czy Sojusz Pięciorga 

Oczu), które rząd w Pekinie ocenia jako zagrożenie.  

W połączeniu z nowymi strategiami wobec Indo-Pacyfiku opublikowanymi ostatnio przez 

UE14 i jej poszczególne państwa członkowskie (Niemcy, Francję i Niderlandy) oraz Wielką 

Brytanię, AUKUS stanowi kolejny dowód na rosnące znaczeniu regionu w polityce 

międzynarodowej15. Jednak z perspektywy rządu w Pekinie obecny kształt zaangażowania 

państw zachodnich na Indo-Pacyfiku jest niekorzystny, ponieważ niesie za sobą 

zwiększoną rywalizację i potrzebę dostosowania chińskiej strategii do zmieniającego się 

środowiska i podmiotów wywierających na nie wpływ. Niewykluczone jest również 

zaostrzenie ekspansjonistycznych i agresywnych zachowań Chin w najbliższym 

sąsiedztwie. Chociaż nie wydaje się to bardzo prawdopodobne w krótkoterminowej 

perspektywie, Pekin może zdecydować się na drastyczniejsze kroki w celu zdobycia 

przewagi zanim dojdzie do rzeczywistej zmiany równowagi sił morskich w regionie16.  

 

Implikacje dla Europy  

 

Jednym z pośrednich skutków AUKUS będzie wzmocnienie dążeń Paryża do realizacji 

promowanych przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona koncepcji europejskiej 

suwerenności i strategicznej autonomii17. Jeszcze za prezydentury Donalda Trumpa 

Macron ogłosił „śmierć mózgową NATO”18, a ostatnie wydarzenia (kryzys w Afganistanie 

po wycofaniu się amerykańskich wojsk i powstanie AUKUS) wydają się potwierdzać obawy 

Francji o postępujące dystansowanie się Waszyngtonu od Paryża19. Nowy pakt 

bezpieczeństwa to dla Francji nie tylko utrata wielomiliardowego kontraktu w ważnym dla 

jej gospodarki sektorze zbrojeniowym, ale również czynnik zwiększający nieufność wobec 
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Waszyngtonu i de facto utrudniający transatlantyckie zbliżenie również na poziomie 

unijnym. Dla państw wspólnoty sceptyczniej nastawionych wobec idei strategicznej 

autonomii (jak np. Polska) będzie to prawdopodobnie oznaczać potrzebę mocniejszego 

artykułowania własnego stanowiska w UE, m.in. w kontekście europejskiej polityki 

bezpieczeństwa i sytuacji na wschodniej flance NATO.  

Chiny będą starały się wykorzystywać napięcia w relacjach Francji z USA, aby promować 

własną interpretację „strategicznej autonomii”, tzn. wizję przyszłości Europy oddalającej 

się od bliskiej współpracy z USA, a tym samym stanowiącej mniejsze zagrożenie dla 

globalnej pozycji Chin. Z perspektywy rządu w Pekinie strategiczna autonomia UE to 

uniknięcie stanu całkowitego podporządkowania Stanom Zjednoczonym, co ma niejako 

„wymusić” potrzebę bliższej współpracy z Chinami jako przeciwwagi dla relacji z USA20. 

Dla Chin głównym filarem osiągnięcia tego rodzaju „strategicznej autonomii” UE jest 

kontynuowanie dotychczasowego kursu rozwoju relacji chińsko-unijnych, opartego na 

francusko-niemieckim tandemie napędzanym interesami gospodarczymi tych dwóch 

państw. Tym samym wszelkie głosy sceptycznie nastawione do tego typu polityki są 

uważane w Pekinie za niepożądane, w szczególności ze strony państw europejskich 

posiadających bliskie stosunki z USA, w tym w wymiarze bezpieczeństwa (jak np. Polska 

czy kraje bałtyckie). W długoterminowej perspektywie Chiny będą starały się 

marginalizować stanowiska tych państw na korzyść relacji z tymi, które „poprawnie” (z 

punktu widzenia Pekinu) interpretują pojęcie strategicznej autonomii (tj. dążenie do 

uniezależnienia się od sojuszy z USA).  

Nie należy jednocześnie zapominać, że AUKUS może dać nowy impuls do rozwoju relacji 

państw UE z państwami Azji Południowo-Wschodniej. Chociaż wydaje się, że ogłoszenie 

nowego formatu bezpieczeństwa przyćmiło nowo opublikowaną strategię UE wobec Indo-

Pacyfiku, mniejsze państwa regionu, które czują się marginalizowane przez umowy  

w rodzaju AUKUS, mogą okazać się teraz bardziej gotowe na bliską współpracę z Brukselą. 

Wiele z nich nie chce opowiadać się jednoznacznie po żadnej ze stron chińsko-

amerykańskiego konfliktu, a niektóre (jak np. Malezja i Indonezja) wysłały już sygnały  

o gotowości do dialogu z Pekinem w kontekście zmieniającej się równowagi sił wynikającej 

z AUKUS21. Wskazuje to, że argument o negatywnym wpływie AUKUS na potencjalny 
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wyścig zbrojeń w regionie rezonuje wśród państw regionu, które z racji słabości militarnej  

i geograficznej bliskości Chin są dużo bardziej narażone na bezpośrednie skutki 

potencjalnego konfliktu zbrojnego. Jednocześnie kraje te są otwarte na współpracę z UE, 

która jest postrzegana w regionie jako bezpieczny i wiarygodny partner, również  

w kontekście chińsko-amerykańskiej rywalizacji i jej wpływu na państwa Azji Południowo-

Wschodniej22. Bruksela powinna wykorzystać tę okazję do bliższego i skoordynowanego 

dialogu z mniejszymi krajami w regionie.  

 

Alicja Bachulska – analityczka ds. polityki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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China’s perspective on AUKUS and its implications for Europe 

 

Alicja Bachulska 

 

On September 15, Washington, London and Canberra announced the creation of AUKUS  

– a new trilateral security format aimed at intensifying broadly understood security 

cooperation in the Indo-Pacific region. While the initiative is not officially aimed at 

countering China, its shape and scope suggest that balancing Beijing's growing influence in 

the region is among its primary goals. In the long term, the initiative has the potential to 

significantly change regional security architecture to China's disadvantage, mainly by 

allowing Australia to produce nuclear-powered submarines with the technological support 

of the US and the UK.  

For Beijing, AUKUS is a clear signal of Australia’s strategic choice, which, after many years 

of close economic cooperation with the PRC, has decided to side with the US in the 

intensifying Sino-American rivalry. China sees the new format as a catalyst for an arms race 

in the region that will lead to nuclear proliferation and, as a result, to significant changes in 

the balance of power in the Indo-Pacific. While from the Anglo-Saxon perspective AUKUS is 

a clear-sighted response to Chinese expansionism in the South China Sea, for Beijing this 

initiative is yet another point supporting its view that the US and its allies’ are trying to 

contain China. The establishment of AUKUS expands the existing pool of similar initiatives, 

such as the Quad or the Five Eyes, which the government in Beijing considers a threat. 

From the EU’s perspective, one of the indirect effects of AUKUS will be the strengthening of 

France's efforts to implement president Emmanuel Macron’s idea of European strategic 

autonomy. For Paris, the new security pact means not only the loss of a multi-billion-dollar 
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contract, but it is also a factor further increasing distrust towards Washington and de facto 

hindering transatlantic cooperation at the EU level. China will try to use the current tensions 

between Paris and Washington to promote its own interpretation of EU’s “strategic 

autonomy”, which is based on the assumption that by trying to become a third pole, the EU 

will cease close cooperation with the US and thus will pose a lesser threat to China’s global 

ambitions. Because of this, countries more critical of this kind of understanding of strategic 

autonomy, and especially those with close ties with the US (such as Poland or the Baltic 

states), might in the future find themselves increasingly marginalised also by China. For 

Poland, this may mean an increased need for stronger articulation of its own position in the 

EU, including in the context of European security policy and the situation on NATO's 

eastern flank. 


